
Léta	  v	  KVP	  I	  

 

   Čím	  více	  přemýšlím	  o	  tématu,	  tím	  víc	  se	  zamotávám	  do	  myšlenek,	  pocitů	  a	  vzpomínek,	  

které	  jsou	  často	  útržkovité	  a	  bez	  bližších	  souvislostí	  v	  našich	  společně	  prožitých	  pěti	  letech.	  

Na	  rozdíl	  od	  většiny	  frekventantů	  KVP	  jsem	  já	  a	  ještě	  několika	  málo	  dalších	  kolegů	  alespoň	  

matně	  tušil,	  do	  čeho	  lezu,	  čeho	  se	  budu	  následujících	  několik	  let	  účastnit.	  To	  byl	  můj	  první	  

omyl.	  Následující	  prožité	  roky	  daleko	  v	  zážitcích	  a	  prožitcích	  předčily	  mé	  očekávání	  a	  mé	  

představy.	  KVP	  B	  bylo	  proti	  tomuto	  výcviku	  pouze	  závan	  sebezkušenosti,	  letmý	  dotyk	  sama	  

sebe.	  Samozřejmě	  i	  v	  tomto	  výcviku	  jsem	  měl	  možnost	  v	  daleko	  větší	  intenzitě	  s	  ostatními	  

prožívat	  naše,	  ale	  i	  jejich	  samotné	  prožitky	  a	  zážitky	  z	  jejich	  samotných	  životů.	  	  Naprosto	  pro	  

mne	  byla	  fascinující	  intimita	  a	  obrovská	  vstřícnost	  a	  snaha	  o	  přijetí	  od	  ostatních	  členů	  této	  

skupiny	  během	  výcviku.	  Nevím,	  ale	  zdálo	  se	  mi,	  že	  se	  intimita	  ve	  skupině	  zvyšovala,	  cítil	  jsem	  

se	  ve	  skupinách	  bezpečně	  a	  přijatý	  lidmi	  v	  ní.	  Vnímal	  jsem	  velkou	  sounáležitost	  a	  cítil	  jsem	  se	  

lidmi	  okolo	  sebe	  přijat	  se	  všemi	  svými	  nedostatky	  a	  pochybnostmi.	  Dokonce	  mne	  napadá,	  že	  

určitý	  konflikt	  by	  nám	  (mně)	  také	  prospěl,	  ten	  by	  nás	  (mne)	  také	  někam	  posunul,	  byť	  se	  

v	  konfliktech	  nevyžívám.	  	  

Zpočátku	  si	  matně	  vzpomínám	  na	  očekávání	  a	  otazníky	  okolo	  každého	  z	  nás,	  jak	  si	  sedneme,	  

jak	  nám	  to	  společně	  půjde.	  Všichni	  jsme	  byli	  řádně	  motivovaní	  a	  dychtiví	  nového	  (to	  byl	  

alespoň	  můj	  dojem).	  To	  se	  domnívám,	  že	  byl	  základní	  rozdíl	  při	  setkání	  se	  heterogenní	  

skupiny,	  která	  nemá	  společného	  jmenovatele,	  tak	  jako	  je	  běžná	  třída.	  V	  tom	  byla	  práce	  

s	  námi	  snazší,	  alespoň	  v	  počátku.	  Teď	  mne	  napadá Eliška,	  která	  byla	  tažená	  proudem	  a	  

v	  první	  fázi	  byla	  zdrženlivější	  a	  spíše	  v	  opozici.	  V	  prvních	  výcvicích	  jste	  drželi	  kormidlo	  pevně	  

v	  rukou	  (alespoň,	  tak	  se	  mi	  to	  jeví	  ve	  vzpomínkách).	  Jednoduše	  bezpečnost	  z	  vašich	  

(lektorských	  hlav	  a	  rukou).	  	  Na	  závěr	  prvního	  společného	  pobytu,	  kdy	  už	  jsem	  byl	  značně	  

stmelen	  s	  mnohými	  hospodou	  a	  večerním	  klábosením,	  pro	  mne	  byl	  iniciační	  obřad	  s	  heslem	  

DÁVÁM	  –	  BERU.	  V	  tu	  chvíli	  jsem	  byl	  pyšný,	  že	  můžu	  být	  tady,	  s	  vámi	  všemi	  a	  měl	  jsem	  silný	  

pocit,	  že	  sem	  patřím.	  Tento	  pocit	  byl	  v	  dalších	  setkáních	  umocněn	  tím,	  že	  jsem	  přijímán.	  

	  První	  vzpomínka	  s	  časovým	  ohledem	  pro	  mne	  velmi	  humorná	  (z	  dnešního	  úhlu	  pohledu	  po	  

pěti	  letech	  výcviku)	  a	  rozhodně	  velmi	  poučná	  (opět	  po	  zkušenostech),	  byla,	  kdy	  jsme	  se	  měli	  

poprvé	  domluvit,	  kde	  budeme	  pokračovat	  dál.	  Po	  určité	  chvíli	  jsem	  do	  kruhu	  prohlásil,	  že	  mi	  



tato	  debata	  přijde	  o	  ničem.	  V	  tu	  chvíli	  mne	  Helena	  dost	  rychle	  zastavila,	  že	  si	  vůbec	  nemyslí,	  

že	  by	  to	  bylo	  o	  ničem.	  Z	  mého	  tehdejšího	  úhlu	  pohledu	  laika	  se	  tam	  mlátila	  prázdná	  sláma.	  A	  

věřte	  mi,	  že	  se	  směji	  teď	  sám	  sobě.	  O	  má	  prostoto!	  A	  to	  jsem	  Ti	  tenkrát	  Heleno	  nerozuměl,	  

proč	  mi	  to	  říkáš,	  vždyť	  to	  bylo	  tak	  jasné.	  A	  kdybych	  to	  uměl,	  tak	  jsem	  se	  snad	  i	  urazil.	  

Z	  hlediska	  dynamiky	  i	  lidského	  se	  děly	  důležité	  věci,	  jak	  jsem	  mohl	  poznat	  v	  následujících	  

setkáních	  a	  letech.	  Tato	  zkušenost	  byla	  pro	  mne	  velkým	  přínosem,	  protože	  jsem	  zjistil,	  že	  

nemá	  cenu	  v	  určitém	  směru	  tlačit	  na	  pilu,	  některé	  věci	  nejde	  urychlit	  a	  všichni	  máme	  stejný	  

práva.	  Tohle	  vyčkání	  a	  trpělivost	  se	  mi	  mnohokrát	  už	  vyplatila	  v	  pracovním	  životě	  při	  práci	  

s	  žáky	  i	  rodiči.	  Nechci	  výsledek	  hned,	  všechno	  má	  svůj	  čas.	  A	  to	  nemluvím	  o	  neslušnosti	  vůči	  

kolegům... 

...Při	  prohlížení	  deníku	  jsem	  v	  prvních	  letech	  opakovaně	  narážel	  na	  mé	  poznámky	  o	  únavě	  a	  

možném	  vyhořívání.	  Tam	  jsem	  si	  taky	  začal	  uvědomovat,	  že	  to	  záleží	  ne	  mně,	  co	  s	  tím	  

udělám,	  Nevím,	  jestli	  objektivně	  jsem	  měl	  práce	  dost,	  nebo	  málo,	  ale	  je	  fakt,	  že	  to	  na	  mne	  

dost	  často	  doléhalo.	  Měl	  jsem	  pocit,	  že	  svoji	  práci	  nedělám	  dobře,	  i	  když	  jsem	  se	  snažil.	  

Opakovaně	  se	  u	  mne	  vyskytovaly	  ekzémy	  a	  podle	  poznámek	  v	  deníku	  jsem	  byl	  i	  na	  KVP	  

setkání	  několikrát	  s	  rýmou.	  Pro	  mne	  byl	  rozhodující	  okamžik,	  kdy	  jsem	  si	  vzal	  skupinu	  na	  

téma	  mé	  práce	  a	  přepracování.	  Po	  této	  skupině	  se	  mi	  ruce	  rychle	  zlepšily.	  Teď	  už	  se	  i	  objevují	  

ekzémy	  pouze	  z	  mrazu	  na	  rukách	  a	  to	  vhodnou	  rukavicí	  zvládám.	  A	  já	  si	  definitivně	  uvědomil,	  

že	  většinu	  svých	  dějů	  bych	  měl	  mít ve	  svých	  rukou.	  Na	  to	  navazují	  útržky	  z	  Trnávky,	  kdy	  jsme	  

se	  bavili	  o	  duševní	  hygieně,	  schopnosti	  vypnout	  a	  pak	  v	  Říčanech	  na dnech KVP přednáška	  

dr.	  Frouzové	  na	  téma	  duševní	  hygiena.	  V	  té	  době	  jsem	  už	  začal	  naprosto	  racionálně	  hledat	  

opěrné	  body,	  co	  mi	  dělá	  radost,	  co	  mne	  uspokojuje,	  abych	  měl	  protiváhu	  k	  práci,	  kde	  je	  

často	  	  výsledek	  mé	  práce	  nejistý,	  nebo	  na	  něj	  musím	  dlouho	  čekat.	  Těším	  se	  pak	  ze	  

všedních	  	  drobností.	  Hlavním	  bodem	  je	  pak	  moje	  rodina... 

Dalším	  důležitým	  bodem	  v	  mé	  práci	  ve	  skupině	  byl	  můj	  vztah	  k	  mámě.	  Ta	  skupina,	  kterou	  

jsem	  si	  vzal,	  byla	  pro	  mne	  opravdová	  rána.	  Při	  stavbě	  sochy	  mé	  rodiny	  a	  vztahů	  v	  ní	  mi	  

vypadla	  ze	  sousoší	  máma!	  To	  byl	  pro	  mne	  šok!	  I	  přes	  všechny	  neshody,	  nesoulady,	  je	  to	  

máma,	  kterou	  mám	  rád.	  Od	  té	  doby	  jsem,	  s	  ní	  alespoň	  v	  častějším	  telefonickém	  kontaktu,	  

zvu	  ji	  k	  nám,	  když	  to	  jen	  jde	  a	  snažím	  se,	  aby	  holky	  s	  ní	  neztratily	  kontakt.	  Myslím,	  že	  i	  moje	  

žena	  to	  tak	  pochopila	  a	  naprosto	  to	  respektuje.	  Z	  toho	  mám	  radost.	  	  	  



Helena	  mi	  v	  jednom	  z	  mých	  deníkových	  zápisků	  z	  ledna	  2010,	  podtrhla	  některá	  slova	  a	  

nepsala	  mi	  do	  vzkazu	  bezpečí	  –	  klid,	  nebezpečí	  -‐	  neklid.	  Dlouho	  jsem	  samozřejmě	  nechápal,	  

co	  tento	  vzkaz	  znamená.	  Až	  jsem	  se	  v	  tom	  našel	  při	  psaní	  této	  zprávy	  a	  při	  této	  retrospektivě.	  

Ano,	  mám	  strach.	  Mám	  strach	  ze	  změny.	  Možná	  si	  to	  namlouvám,	  že	  můžu	  uvést	  do	  rizika	  

svoji	  rodinu,	  možná	  že	  nemám	  odvahu	  v	  současné	  době	  vstoupit	  do	  neznáma.	  Mám	  

odpovědnost,	  za	  někoho.	  Na	  druhou	  stranu,	  opravdu	  si	  věřím,	  nejsou	  to	  jen	  výmluvy?	  

Myslím	  si,	  že	  nemám	  problém	  vstoupit	  do	  situací,	  které	  alespoň	  trochu	  znám,	  dovedu	  

předvídat,	  vím	  jak	  se	  v	  tom	  prostředí	  chovat.	  Některé	  situace,	  prostředí	  jsou	  pro	  mne	  nové	  a	  

já	  mám	  strach.	  Mám	  strach	  v	  nových	  situacích	  převzít	  odpovědnost	  za	  sebe,	  své	  blízké,	  

kolegy.	  No	  před	  rokem	  bych	  to	  tam	  ještě	  nenašel,	  tak	  aspoň,	  že	  teď.	  Co	  se	  týká	  volení	  

bezpečí	  a	  nebezpečí,	  dost	  často	  to	  zvažuji,	  když	  jsem	  to	  schopen	  zhodnotit	  míru	  nebezpečí,	  

resp.	  míru	  přijatelného	  rizika....	  

Nejistotu	  pro	  mne	  nepředstavuje,	  že	  mi	  seberete	  mističku	  a	  bačkůrky,	  to	  je	  v	  pohodě,	  můžu	  

nejíst,	  nespat,	  mít	  hlad,	  to	  k	  tomu	  patří.	  Nejistota	  je	  ve	  mně,	  že	  ostatním	  nejsem	  schopen	  

nabídnout,	  co	  je	  přijatelné	  (dobré)	  pro	  ně	  i	  pro	  mne	  nad	  tím	  zamýšlím,	  tak	  to	  má	  být.	  	  

Ve	  výcviku	  jsem	  pochopil,	  že	  hledat	  jistotu	  okolo	  sebe	  není	  možné.	  Jistého	  není	  nic.	  Můžu	  jí	  

hledat	  v	  sobě.	  V	  Davídkově	  mlýně	  jsem	  to	  hledal	  v	  okolí,	  ve	  skupině	  (ne,	  že	  by	  to	  bylo	  

nepříjemné,	  naopak,	  holky	  byly	  skvělé),	  ale	  to	  není	  ono.	  Teď	  jsem	  si	  uvědomil,	  že	  jestliže	  se	  

odmítám	  přijmout	  sám	  sebe,	  nebudu	  vidět,	  že	  mne	  přijímají	  ti	  ostatní.	  Teď,	  když	  to	  píšu,	  

mám	  opět	  ten	  skvělý	  pocit,	  který	  mne	  posouvá	  dál.	  To	  je	  ten	  úžasný	  pocit	  ze	  sebeobjevení	  -‐	  

sebepochopení	  a	  hlubším	  pochopení	  sebe	  sama,	  se	  svým	  vlastním	  smířením,	  sebepřijetí	  a	  ne	  

kostlivec	  ve	  skříni.	  Je	  to	  asi	  o	  poctivosti	  k	  sobě	  samému,	  pak	  člověk	  začne	  rozumět,	  co	  mu	  

říká	  jeho	  okolí.	  	  

...V	  počátcích	  metodiky	  jsem	  si	  občas	  připadal	  jak	  mimozemšťan.	  Proto	  jsem	  Vás	  taky	  často	  

zastavoval,	  ujišťoval	  se	  a	  ptal	  jsem	  se.	  I	  přes	  Vaši	  snahu	  jsem	  stále	  cítil,	  že	  mi	  něco	  chybí.	  

Mozek	  (ta	  část,	  která	  za	  to	  zodpovídá	  –	  tuším	  neokortex	  –	  to	  sice	  bral,	  ale	  neměl	  jsem	  to	  

hlouběji).	  Byl	  jsem	  často	  trochu	  zmaten,	  často	  jsem	  přecházel	  z	  horečného	  psaní	  do	  

poslouchání.	  Byl	  jsem	  velmi	  mile	  překvapen,	  jak	  jste	  se	  postupně	  k	  některým	  tématům	  

metodiky	  vraceli,	  začalo	  se	  mi	  to	  spojovat	  se	  zážitky	  z	  výcviku	  a	  ejhle,	  snad	  vše	  mi	  přišlo	  

srozumitelné	  a	  docela	  jasné.	  Při	  tom	  mi	  běžela	  hlavou	  myšlenka,	  jak	  jsem	  mohl	  do	  té	  doby	  



vést	  kolektivy	  tříd,	  event.	  pracovat	  na	  výjezdu	  s	  různými	  skupinami	  dětí.	  Je	  faktem,	  že	  

některé	  dynamické	  prvky	  jsem	  prostě	  neviděl.	  Prostě	  dění	  ve	  skupině	  i	  vztahy	  mezi	  lidmi	  

jsem	  začal	  vidět	  jinak,	  v	  jiném	  světle.	  	  	  

Nejdříve	  jsem	  obtížně	  a	  problematicky	  chápal	  metodiku	  v	  některých	  jejich	  částech	  práce	  

s	  kolektivem	  dětí.	  Postupně	  jak	  přibývaly	  zážitky	  z	  výcviku,	  bylo	  pro	  mne	  snadnější	  to 

pochopit,	  prostě	  najednou	  to	  tam	  bylo	  a	  já	  ani	  nevěděl	  jak... 


